
                                                              

 

 

 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā konkursa 

 “Radošais atlikums” 

 

NOLIKUMS 

 

2019. gada 22. novembrī Iecavas Mūzikas un mākslas skola organizē profesionālās ievirzes 

mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu  konkursu “Radošais atlikums”.  

KONKURSA SATURS 

Tiek izgatavots telpisks mākslas objekts, kas saistīts ar dzīvnieku tēmu, izmantojot visus 

konkursa organizatora dotos darba materiālus uz sagatavotas pamatnes 100cm x 70cm. Precīza 

konkursa tēma tiks izziņota konkursa norises dienā.  

MĒRĶIS 

Sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju 

izmantošanu. Rosināt skolēnos radošo domāšanu un potenciālu, meklēt jaunus lietotu 

materiālu izmantošanas veidus. 

 

UZDEVUMI 

1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par ekoloģiju, 

apkārtējo vidi un industrijām. 

2. Attīstīt dalībnieku saskarsmes prasmes un spēju darboties komandā. 

3. Pilnveidot telpisko domāšanu. 

ORGANIZATORI 

Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

KONKURSA ATBALSTĪTĀJI 

AS “BALTICOVO” 

 



DALĪBNIEKI 

Konkursa dalībnieki ir profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi, 

kuru vecums konkursa izvērtēšanas dienā ir no 10 – 16 gadiem. 

Konkursā dalībnieki piedalās komandās (2 dalībnieki katrā komandā). 

Dalībnieki konkursā piedalās sekojošās vecuma grupās: 

I grupa: dalībnieki vecumā no 10 – 12 gadiem; 

II grupa: dalībnieki vecumā no 13 – 16 gadiem; 

No katras izglītības iestādes drīkst pieteikt ne vairāk kā divas komandas, vienu katrā no vecuma 

grupām.  

NORISE 

Konkurss norisinās Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, Iecavā, Grāfā laukumā 1. Katrai komandai 

uzdevuma veikšanai nepieciešams sagatavot: līmes pistoli (katrai komandai vismaz vienu), 

caurspīdīgos līmes pistoles kodoliņus, dažāda platuma melnos, permanentos marķierus, 

caurspīdīgo līmlenti. 

Pieteikšanās tiek slēgta nedēļu pirms konkursa. 

KONKURSA NORISES LAIKS  

Ierašanās un reģistrācija plkst.: 10:00 

Konkursa sākums plkst.: 11:00 

Konkursa ilgums no plkst. 11:00 – 14:00 (3 astronomiskās stundas) 

Rezultātu paziņošana plkst.: 16:00 

DALĪBAS MAKSA 

15€ no komandas 

VĒRTĒŠANA 

Darbi tiek vērtēti 2 grupās:  

- dalībnieki no 10 līdz 12 gadiem,  

- dalībnieki no 13 līdz 16 gadiem. 

Vērtēšanas kritēriji:  

- darba atbilstība tēmai un nolikuma prasībām 

- kompozīcija,  

- darba izpildījuma kvalitāte, 

- oriģinalitāte. 



ŽŪRIJA  

Konkursa žūrijā:  Iecavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmas 

Vizuāli plastiskā māksla metodiskās komisijas vadītāja, pieaicināti mākslas jomas 

profesionāļi un viens AS “BALTICOVO” pārstāvis. 

 

APBALVOŠANA UN DARBU IZSTĀDE 

Konkursa laureātu apbalvošana notiek divas stundas pēc konkursa uzdevuma veikšanai 

atvēlētā laika. 

Konkursa darbu izstāde notiek Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Konkursa dalībniekiem 

ir iespēja saņemt konkursa darbus 1 mēnesi pēc konkursa noslēguma, Iecavas Mūzikas 

un mākslas skolā.  

KONTAKTI: 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmas Vizuāli plastiskā 

māksla metodiskās komisijas vadītāja:  Laura Potaša-Strode 

26120430 

laura.potasha@gmail.com 

 

Pieteikumus sūtīt uz iecavasmms@iecava.lv ar norādi KONKURSAM RADOŠAIS ATLIKUMS  

Pieteikties līdz 17.11.2019. 

 

 

 

 

  

mailto:iecavasmms@iecava.lv


 Pielikums 1 
 

 

Pieteikuma forma  

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas organizētajam  

konkursam „RADOŠAIS ATLIKUMS” 

 

 

 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS 

 

 

 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDESKONTAKTI: 

 KONTAKTTALRUNIS 

 E-PASTS 

 REKVIZĪTI 
 

 

 
KOMANDAS NOSAUKUMS 

 

 

 
VECUMA GRUPA 

 

 

DALĪBNIEKU VĀRDI, UZVĀRDI, VECUMS   

  
 

 

 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS 

 

 

 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDESKONTAKTI: 

 KONTAKTTĀLRUNIS 

 E-PASTS 

 REKVIZĪTI 
 

 

 
KOMANDAS NOSAUKUMS 

 

 

 
VECUMA GRUPA 

 

 

DALĪBNIEKU VĀRDI, UZVĀRDI, VECUMS   

  
 


